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Agenda
16 nov.
29 nov.
30 nov.
1 dec.
4 dec.
5 dec.
13 dec.
21 dec.

MR-vergadering
Rapport 1
Rapportgesprekken
Maandsluiting groep 4
Rapportgesprekken
Sinterklaas
Informatieavond V.O.
Kerstviering
(kinderen ’s middags vrij)

Planning rapportgesprekken
Op donderdag 30 november en maandag 4
december zijn er rapportgesprekken n.a.v. het 1ste
rapport. Aanstaande woensdag
ontvangt u via SchouderCom de
mogelijkheid om uw voorkeur
voor de rapportgesprekken aan
te geven.
Geef ten behoeve van de
planning a.u.b. zo ruim
mogelijk uw mogelijkheden
aan.

Prietpraat
Hieronder een aantal van deze uitspraken van
afgelopen week:
• De juf ging af bij een spel in de klas.
Leerling: “Ik heb de juf afgemaakt!”
• Een leerling moest woordjes lezen.
Bij het woordje kapstokje las ze: carpaccio.

Aan het eind van
afgelopen schooljaar
hebben we in
samenwerking met de
Johan Cruyff
Foundation
verschillende coatings
op ons schoolplein
gekregen. Vanwege het
20-jarig bestaan van de
Johan Cruyff
Foundation is er een
speciaal ‘Johan Cruyff
bord’ gemaakt. Middels
dit bord hoopt de Johan Cruyff Foundation de visie
van Johan Cruyff levend te houden.
Ook op ons ‘schoolplein14’ is dit bord geplaats. Op
het bord is informatie over Johan Cruyff en zijn visie
op gezonde ontwikkeling van kinderen te lezen.

Dringende oproep
De tussenschoolse opvang (TSO) op basisschool De
Schakel wordt georganiseerd door kinderopvang De
Toverfluit. Om de kwaliteit van deze opvang te
kunnen blijven garanderen zijn nieuwe
overblijfkrachten nodig. Door een tekort aan
overblijfkrachten kunnen wellicht in de toekomst
nieuwe kinderen geen gebruik maken van deze
opvang.
Vandaar onze dringende oproep om onderstaand
verzoek serieus te overwegen of onder de aandacht
te brengen van vrienden, kennissen, familie, etc...:
Bent u 16 jaar en ouder, opa/oma, vader of
moeder of lijkt het u gewoon leuk en uitdagend
om aan te sluiten bij het ‘overblijfteam’?
Stuur dan een mail naar:
melissa@kdvtoverfluit.nl of neem een kijkje op
onze website voor verdere informatie:
www.kdvtoverfluit.nl

Schoolfruit
Zoals u vorige week in het Schakeltje heeft kunnen
lezen, starten we komende week met het
schoolfruit. Op dinsdagen, woensdagen en
donderdagen hoeven de kinderen geen fruit van
thuis mee te nemen. Op deze dagen ontvangen ze
van school een gevarieerd aanbod van fruit.
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